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Abstract
In peripatetic philosophy Existence is considered as the subject matter and it is the
basis of the Peripatetic’s philosophical system, including theology, cosmology and
ontology. Suhrawardi analyzes the view of Peripatetic philosophers about existence
in the light of its relation to essence.In his view, existence as a general concept is
only in the mind, but peripatetic philosophers consider it an objective matter and
have confused the character of mental concepts with objective matters. Hence,
Suhrawardi believes that the Peripatetic philosophers in the discussion of existence
have been confronted with the fallacy of mind and object, which leads to internal
incompatibility in the Peripatetic philosophical system.By expressing this
confusion,he concludes that existence is a consideration of mind( abstract concept)
and therefore, changes the problems of philosophy from ontology to theory of
light.In this article, by analytical and critical method, first discuss Suhrawardi's
understanding of existence and its relation to essence, and then, relying on the views
of Peripatetic philosophers, we express Suhrawardi's misunderstanding from his
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point of view, and in the last stage, Suhrawardi's opinion is criticized in detail.
Among Suhrawardi's fallacies in understanding the views of peripatetic philosophers
about existence, we can state theEpistemological fallacies in understanding of
existence, confusion of accident with accidental, confusion of nonconditioned
essence with the conditioned with something essence, confusion of reason with
mind, confusion of kinds of distinctions between existence and essence, and
confusion of secondary philosophical ineligibles with logical.

Keywords: Existence, Essence, Suhrawardi, Peripatetic Philosophers, Regression,
Equivocation.

Problem Statement
There is no doubt that the metaphysical truth of existence and the metaphysical
distinction of existence and quidditye are among the foundations of the peripatetic
philosophical system. Throughout his works, especially in the fallacy section of the
logic of the wisdom of illumination, Suhrawardi criticizes the principles of
Peripatetic philosophy so that after rejecting it, he can establish a new philosophy
called the philosophy of illumination. According to him, peripatetic philosophers
have confused the outside with the mind. Therefore, Suhrawardi shows with several
arguments that if existence is realized outside, it will require incorrect consequences.
Therefore, existence is only in the mind and as a mental concept. Consequently, since
philosophy deals with the rational relations between objective beings, existence as a
mental concept cannot be its subject and requires an objective subject and basis, and
that is light. Suhrawardi, therefore, moves from the peripatetic philosophy, which is
based on existence, to the philosophy of enlightenment, which is based on light.The
main question is what is Suhrawardi`s encounters with the basis of Peripatetic
philosophy, ie "existence"? This question is analyzed in addition to the subquestions. What is Suhrawardi's idea of existence and analysis of its relationship with
essence? What are the problems of Suhrawardi's theory of existence?

Method
The method used in this article is the combined method. In this article, the author
tries to express Suhrawardi's presuppositions, worldview and metaphysical and
logical principles by relying on the combined method, ie descriptive-analyticalcomparative-critical, focusing on Suhrawardi's works. Then Suhrawardi's critiques
of Peripatetic philosophers about existence and finally examines and evaluates
Suhrawardi's understanding and critiques of Peripatetic philosophy.

Findings and Results
Suhrawardi refutes the views of the Peripatetic philosophers on the existence and its
relation to quiddity by considering them as fallacies.He was successful in
discovering the foundations of Peripatetic philosophy, but he made mistakes in
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evaluating and criticizing it. It should be said that Suhrawardi`s ontology has
influenced his epistemology. In term of ontology, he believed in essential ontology
and saw the external world as a set of objective essences. This ontological basis
causes him to have misunderstandings in the epistemology of existence and, of
course, in the explanation and analysis of the relationship between existence and
essence. In fact, Suhrawardi first proposed a misunderstanding of existence by
peripatetic philosophers and then rejected that misunderstanding. According to
Suhrawardi, the objectivity of existence requires the regression and equivocation of
existence, so existence is merely a mental concept. In evaluating Suhrawardi's
opinion, it became clear that he had suffered from linguistic, epistemological and
metaphysical slips in the face of the views of the Peripatetic philosophers. He had
problems in understanding existence in term of epistemology and concept, and by
using different literature and physical language, he has distorted the metaphysical
category of existence from its original path, and reduces the existence as a secondary
philosophical intelligible into the secondary logical intelligible. However, according
to philosophers such as Ibn Sina, existence, in addition to the mental concept, also
has a rational truth. Suhrawardi also encounters numerous fallacies in analyzing its
relation to essence due to a misunderstanding of existence.Linguistically, he uses
physical language to describe the relationship between existence and essenceand
epistemologically, it confuses the considerations of essence, stage of reasonwith
mind, and philosophical secondaryintelligible with logical secondary, and
ontologically and metaphysically ignores all kinds of distinctions between existence
and essence and confuses accident with accidentaland interprets existence as a
meta categorical matter within categories framework.Therefore, it must be said that
Suhrawardi, who accuses the Peripatetic philosophers of the fallacy of the object and
the mind, has himself suffered many fallacies.
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چکیده
موضووع و دیر مدی مسوا د د فلسو ۀ مشوا وجود یسو .میتوین گ  .نظام فلسو ی مشوا یعم یز
خدیشناسی ،جهان شناسی و وجود شناسی مبتنی ب «وجود» یس .سه و دی دردگاه فالس ۀ مشا ی
د بوا ۀ وجود د پ تو یبطوۀ آنبوا مواهیو .تللیود میکنود بوه نظ وی وجودبوه عنوین م هوم کلی اوو فاً
د م تبۀ ذهن تق

دی د یما فالسو ۀ مشوا با عینی دینسوتن آن ،یککام م اهیم ذهنی ی با یمو عینی

خلط ک دهیند لذی سووه و دی مقتقد یسوو .فالس و ۀ مشووا د بلث یز وجود دچا مغالطه ذهن و عین
شوودهیند که مآالً به ناسووازگا ی د ونی د نظام فلسوو ی مشووا می ینجامد وی با یظها یرن مغالطه به
یعتبا ی بودن وجود می سود و مسوا د فلسو ه ی یز وجود شوناسوی به نو شوناسوی تغیی میدهد د یرن
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مقاله با وش تللیلی و ینتقادی یبتدی فهم سوه و دی ی یز وجود و یبطۀ آن با ماهی .مط ح و سوس

با

تکیه ب نظ فالسو ۀ مشوا ،سوو فهم سوه و دی ی یز نظ یرشوان بیان میکنیم و د م کله آخ نظ
سوه و دی به ت صوید مو د نقد ا ی میگی د سوه و دی د فهم نظ فالسو ۀ مشوا د باب وجود دچا
مغالطاتی شوده یسو .که یز جمله آنها میتوین به مشوکال مق ف .شوناختی د تصو و فهم وجود ،خلط
ع ض با ع ضووی ،خلط ماهی .من کیث هی هی با ماهی .بشو  ،شووی ،خلط عقد با ذهن ،خلط ینویع
تمارز بین وجود و ماهی .و خلط مققوال ثانی فلس ی با منطقی یشا ه ک د
کلما کلیدی :وجود ،ماهی ،.سه و دی ،فالس ۀ مشا ،تسلسد ،یشت یک ل ظی.

بیان مسئله

یکی از راه های ارزیابی یک نظام فلسففی ،ششفو و اسفتجراب میانی و سفهم فهم و بررسفی
آن میانی میباشفد .شفکی نیسفت شه حقیقت متافیکیکی وجود و تمایک مابادالیییای وجود
و ماهیت جکء میانی نظام فلسففی مشفا هسفتند .سفهروردی در جابجای آثار خود به ویژه در
بجش مغالیاتِ منیق حکمه االشفرا به نقد میانی فلسففۀ مشفا میپردازد تا بتواند باد از
ردّ آن ،فلسففۀ نوینی به نام فلسففه اشفرا ت سفیم شند .به نظر وی حکمای مشفا با خارجی
دانسفت وجود داار مغالیه عی و ذه شفدهاند .لذا سفهروردی با اندی اسفتدالل نشفان
میدهد شه اگر وجود در خارب تحقق داشففته باشففد مسففتلکم توالی فاسففد خواهد شففد.
بنفابرای وجود صفففر فاً در وعفای ذه و بفه عنوان مفهوم ذهنی و اعتیفاری تقرر دارد .در
نتیجفه از آنجفا شه فلسفففففه به تییی روابی عقلی بی موجودات عینی میپردازد وجود به
عنوان مفهوم ذهنی نمیتواند موضفو آن واقع شفود و نیازمند موضو و مینای عینی است
و آن نور است .لذا سهروردی از فلسفۀ مشایی ،شه میتنی بر وجود است ،به فلسفه اشرا ،
شه میتنی بر نور اسفت ،گذر میشند .سفؤال اصفلی ای اسفت شه سفهروردی اه مواجهه ای
با مینای فلسففۀ مشفا ،یانی «وجود» دارد؟ تصفور سفهروردی از وجود و تحلی رابیۀ آن با
ماهیت اگونه اسففت؟ نظریه سففهروردی در باره وجود اه اشففکاالتی دارد؟ ادعای اصففلی
نویسفنده در ای مقاله ای اسفت شه سفهروردی اساساً تصور صحیحی از وجود نداشته است
بفه همی دلیف در تحلیف رابیفۀ وجود بفا مفاهیفت نفاموفق بوده اسفففت و در انتقفادات و
مدعیاتش داار مغالیات عدیده ای شده است.
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پیشینة پژوهش

بی شفک هر پژوهشفی مسفیو به پیشفینه اسفت .در ای راسفتا میتوان به مقاالت زیر اشفاره
شرد:
مقالۀ «مسفلله وجود در فلسففه سفهروردی» شه توسفی عکیک ا افشفار شرمانی در نشفریه دو
فصفلنامه پژوهشفهای مارفت شفناختی دانشفگاه آزاد در خرداد1391ااپ شفده اسفت .ای
مقاله به احکام وجود از بداهت گرفته تا اشفترا مانوی ،شاربردهای وجود و انحای وجود
پرداخته بدون اینکه به انتقادات سهروردی به فلسفۀ مشا اشاره شند .مقالۀ «وجود مصدا
ندارد :دیدگاه سفهروردی در نفی تحقق عینی وجود و شاربسفت آن در قاعده الحق ماهیته
انیته» شه توسففی رضففا اشیری در پاویک و زمسففتان1390در فصففلنامه متافیکیک دانشففگاه
اصففهان ااپ شفده اسفت به اسفتداللهای سفهروردی در نفی عینیت وجود پرداخته شفده و
سففهم به شاربرد آنها در قاعدة الحق ماهیته انیته اشففاره شرده اسففت .اما ای اسففتداللها
ارزیابی نشفده و با فلسففۀ مشفا تیییق داده نشفده اسفت شاری شه ما در ای مقاله به آنها
مفصالً میپردازیم .مقاله «ماهیت و وجود از دیدگاه شیخ اشرا » توسی محمّد ذبیحی در
پاویک 1386در فصفلنامه اندیشفه دینی دانشفگاه شفیراز ااپ شفده اسفت .نویسفنده ابتدا به
خاسفففتگاه بحج وجود و ماهیت از حیج تاریجی ،ماانی وجود ،ماانی ماهیت ،اصفففالت و
اعتیاریت وجود و ماهیت پرداخته سففهم در ااراوب فلسفففه اشففرا نمونه هایی از ای
میاحج را ذشر میشند .ای مقاله بیش از اینکه به میاحج ما بی فالسفففۀ مشففا و اشففرا
بهردازد به مناقشفات فی مابی مالصفدرا و سفهروردی مایوس اسفت .مقالۀ «نقد و بررسفی
دیدگاه سففهروردی دربارة وجود» شه توسففی حس ف سففایدی زمسففتان 1387در نش فریه
مقاالت و بررسفی هاففلسففه و شالم اسفالمیا ااپ شفده اسفت ،تالش شرده اسفت از البالی
سفجنان سفهروردی دربارة شفرور ،علیّت ،مجردات  ،نفم و  ...به نظر نهایی سفهروردی در
باب وجود دسفت یابد .اما در ای مقاله به اسفتداللهای سفهروردی در باره اعتیاریت وجود
و ارزیابی آنها و همچنی االشهای وی با فالسففۀ مشفا در ای مورد هیچ اشفاره ای نشفده
اسفت و در نهایت مقالهای شه قاب ذشر اسفت تحت عنوان «ماناشفناسفی وجود در فلسففه
سففهروردی» برای مهدی عظیمی اسففت شه در نشففریۀ پژوهشهای عقلی نوی در بهار و
تابسفتان 1395توسفی ااپ شفده اسفت .نویسفنده هر اند به ذشر دالی سفهروردی در
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اعتیاری بودن وجود پرداخته اسففت .ولی نقد و ارزیابی آنها و تیییق آنها با نظر فالسفففۀ
مشفا و اختالس نظر سفهروردی با ایشفان ،اسفاسفا مورد توجه قرار نگرفته اسفت .بر خالس ای
مقاالت ،سففاختار ای پژوهش انی اسففت شه با تکیه بر روش تلفیقی یانی توصففیفی-
تحلیلی -تیییقی -انتقادی ،ابتدا پیش فرضها ،جهان نگری و میانی متافیکیکی و منیقی
سففهروردی بیان میشففود .سففهم فهم وی از وجود و رابیهاش با ماهیت و در گام بادی
میتنی بر آن فهم ،انتقادات سفهروردی به فالسففۀ مشفا دربارة وجود اراوه میشفود و نهایتاً
بررسی و ارزیابی فهم و انتقادات سهروردی را از فلسفۀ مشا میرح میشنیم.
 -1مبنای متافیزیکی سهروردی در تحلیل ممکنات

از جمله میانی فالسفۀ مشا در تحلی واقایات خارجی تمایک ماباد الیییای وجود و ماهیت
در ممکنات است شه تحت عنوان قاعدة «ش ممک زوب ترشییی له ماهیه و وجود» ماروس
است .میابق مفاد ای قاعده هر موجود ممکنی در تحلی عقلی از دو حیثیت وجودی و
ماهوی تشکی شده است .مثالً میتوان دربارة انسان به عنوان موجود ممک دو قضیه
صاد را اظهار شرد -1 :انسان وجود دارد؛  -2انسان حیوان ناطق است .قضیۀ اول حاشی
از وجود انسان است و قضیه دوم بیانگر ماهیت انسان است .از حیج ماهیت و ذات ،ممک
نسیت به وجود و عدم الاقتضاست در غیر اینصورت باید واجب الوجود یا ممتنع الوجود
میشد و ای خالس فرض است .لذا ممک در وجودِ خود محتاب غیر است و از آنجا شه
تسلس باط است ای سلسله نیازها نهایتاً به واجب منتهی میشود .از ای رو باید گفت
آنچه شه ممک به اعتیار ذات و ماهیت دارد غیر از آن ایکی است شه به اعتیار غیر واجد
میشود در نتیجه ماهیت ممک غیر از وجود آن است فاب سینا1984 ،الو ،صص ،31
 47ا .در اهمیت ای مینا میتوان گفت شه در فلسفۀ مشا از حیج خداشناسی اثیات واجب
الوجود ،از جهت جهان شناسی اثیات حدوث ذاتی عالم و تییی فلسفی مسلله خلقت و از
حیج وجود شناسی تقسیم موجودات به واجب و ممک و توضیح ساختار ممکنات و
اندی مورد دیگر جکء مساولیاند شه میتنی بر تمایک وجود و ماهیت هستند.
سفهروردی با رد ای مینا در واقع نظام فلسففی مشفا را زیر سفؤال میبرد .توضفیح اینکه
داوری سفففهروردی راجع بفه وجود و رابیفهش بفا مفاهیفت در جهفان خفارب میتنی بر پیش
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فرضهای ایشفان در جهان نگری اسفت .سفهروردی با نگاه تجربی جهان خارب را مجموعه
ماهیاتی میداند شه آن ماهیات اوالً امور عینی هسفففتند شه جهان خارب را تشفففکی می
دهند فسفهروردی ،2001 ،ب ،2صفص 186 ، 66ا ثانیا بنا به سفنت ارسفیویی آن ماهیات
عینی ،اعراض و جواهرند فهمان ،ص 61ا .لذا هراه در خارب تحقق داشفففته باشفففد جکء
ماقوالت اولی اسفت و احکام آنها را خواهد داشفت .بر خالس نگاه فالسففۀ مشفا از دیدگاه
سفهروردی ماسفوی ا مجموعه ممکنات مرشب از وجود و ماهیت نیسفتند ،بلکه ماهیات
بسففییاند .لذا اینکه فالسفففۀ مشففا در تحلی سففاختار موجودات ممک  ،ماهیت را بدون
وجود فرض گرفتهاند و سفهم وجود را به آن ضفمیمه شردهاند ،نادرسفت اسفت .اون آن
ماهیت مفروض امری اسفت عینی شه از فاع افاده شفده اسفت فهمان ،ص 68ا .از ای رو
سفهروردی ماتقد اسفت شه ضفرورت ندارد ممکنات را به وجود و ماهیت تجکیه شنیم .زیرا
ممکنات همان ماهیات بسفففییه هسفففتند .اگر در شنار ماهیات عینی ،وجود نیک در خارب
تحقق داشفففته باشفففد باید به عنوان ماقول اولی احکام موجودات خارجی از جمله تای ،
زمان ،مکان و  ..را پیدا میشند و ای به توالی فاسففد یانی اشففترا لفظی ،تسففلسفف و
تناقض منجر میشود.
 -2مبنای منطقی سهروردی در معقوالت

سفهروردی با تکیه بر اینکه جهان خارب مجموعه ماهیات عینی بسفیی اسفت ،برای تمییک
مفاهیم فلسفففی و غیر فلسفففی مایاری اراوه میدهد .به نظر وی مفاهیم فلسفففی تنها در
وعاء ذه تقرر دارند و عینیت آنها همان ذهنی بودن اسففت .وی ای دسففته از مفاهیم را
جکء صففات و ماهیات عینی را موصفوس آن صففات میداند .به نظر سفهروردی صففات به دو
دسفته تقسفیم می شفوند :یا هم در خارب و هم در ذه تحقق و تقرر دارند مث سففیدی و
سفیاهی و ...یا صففاتیاند شه صفرفاً در ذه تقرر داشفته و هویت عینی ندارند و ماهیات به
آنهفا متصفففو میشفففود مثف نو  ،جکیی ،شفففیلیفت ،وجود ،وجوب ،امکفان ،وحفدت و...
فهمو ،2001،ب  ،1صففص  ،346 ،162ب  ،2ص 71ا سففهروردی دسففته دوم را ماقوالت
ثفانی میدانفد .الیتفه نظر بفه اینکفه وجود ،وحفدت ،امکفان و وجوب را در شنفار مففاهیم منیقی
ذشر شرده اسفت ،نشفان میدهد شه وی حکم مفاهیم فلسففی را مانند حکم مفاهیم منیقی
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میداند .ت م در ای تقسففیم بندی حکایت از آن دارد شه نکد سففهروردی مفاهیم به دو
دسفته ماقوالت اولی و ماقوالت ثانی منیقی تقسفیم میشفود و ماقوالت ثانی فلسففی در
اندیشفه وی جایگاهی ندارد؛ دقیقاً همی جاسفت شه سفهروردی داار خیا شفده اسفت .ای
در حالی اسفت شه نکد فالسففۀ مشفا مفاهیم نه به دو دسفته بلکه سفه دسفته اولی ،ثانی
منیقی و ثانی فلسففی تقسفیم میشفود فاب سفینا1984 ،الو ،ص 10؛ همو1984 ،ب ،ص
140-139؛ همو ،2012 ،ص 502ا .بفایفد گففت مففاهیم فلسففففی عقلیانفد نفه ذهنی.
سففهروردی به دلی عدم تمایک بی دو مرتیۀ عق و ذه  ،در فهم و تحلی نظر فالسفففۀ
مشففا دربارة وجود ،ای دو مرتیه را خلی شرده اسففت .ضففم اینکه صفففات عینی اعم از
صفففات انضففمامی و انتکاعی هسففتند فصففدرالمتالهی شففیرازی ،1980 ،ب  ،1ص 334ا.
صففات انتکاعی نیک مانند صففات انضفمامی عینیاند ،تنها تفاوتشفان در ای اسفت شه صففات
انضفمامی مستق از موصوس تحقق دارند ولی صفات انتکاعی از حا ّ ذات موصوس خارجی
انتکا شففده و بر آن حم می شففوند و در عی حال خارجی هسففتند .سففهروردی تصففور
صحیحی از تفکیک بی ای دو دسته صفات ندارد.
 -3مالک سهروردی در اعتباری بودن مفاهیم فلسفی

سفهروردی با تقسفیم صففات به دو دسفته و ذهنی دانسفت مفاهیم فلسففی ،تالش میشند
برای مففاهیم اعتیفاری و ذهنی مایفاری اراوفه بفدهفد .بفه نظر وی اگر امری در خفارب تحقق
داشففته باشففد و از ای تحقق ،تکرّر و تسففلسفف الزم آید باید بگوویم شه آن امر خارجی
نیسفت ،بلکه ذهنی اسفت فسفهروردی ،2001 ،ب  ،1ص 26ا .سفهروردی در ای بحج از
زیفادت عینی و زیفادت ذهنی صفففحیفت میشنفد .منظور از زیفادت عینی ،مغفایرت مففاهیمی
اون وجود ،وجوب ،امکان ،وحدت و سایر مفاهیم فلسفی با ماهیات عینی در ظرس خارب
اسفت .الزمۀ زیادت عینی انی مفاهیمی تکرر و تسفلسف اسفت فهمان ،صفص ،48 ،21
343 ،163ا .مراد از زیادت ذهنی ،تغایر مفاهیم با ماهیات صفرفا در مرتیۀ ذه اسفت .در
اندیشفه سفهروردی اسفاسفاً مغایرت و زیادت مربوط به وعای ذه اسفت در نتیجه امور زاود
بر مفاهیفات خفارجی ،عینی نیسفففتنفد ،بلکفه ذهنیانفد .در واقع نکد سفففهروردی عفدم زیفادت
خارجی یک امر ،مسففتلکم عدم خارجیت آن امر اسففت .میتوان گفت در واقایت بسففیی
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خارجی صفففحیت از زیادت بی مانا اسفففت ،بلکه زیادت مربوط به تحلی و ترشیب ذهنی
اسفت .شفاید بتوان بیان سفهروردی را به ویژه در باب عینی نیودن مفاهیم فلسففی در قالب
قیاس استثنایی رفع تالی ای طور تقریر شرد:
اگر مفاهیم فلسفففی در ظرس خارب متغایر با ماهیات عینی باشففند آنگاه تسففلسفف پیش
میآید.
تالی باط ٌ فالمقدم مثله.
نتیجه اینکه مفاهیم فلسفففی در خارب تحقق ندارند ،بلکه صففرفاً در ذه تقرر داشففته و
اعتیاری هستند.
 -4انگارة سهروردی از وجود

باد از تحلی میانی سفهروردی در باب مفاهیم فلسففی میتوان فهم و تصفور سفهروردی را
از وجود میرح شرد .سفهروردی در البالی آثارش برای وجود اوصفاس و ویژگی هایی را ذشر
میشند شه با تحلی آن اوصفاس میتوان انگاره و تصفور وی را از وجود به دسفت آورد .او
وجود را با انی ویژگی هایی توصیو میشند:
-1وجود محمول اسفت فهمو ،2001،ب  ،2ص 64ا .یانی وجود به عنوان مفهوم مشفتر
مانوی میتواند به مانی واحد بر مصادیق شثیر حم شود.
 -2وجود مفهوم عام و شلی است فهمان ،ص 64ا.
 -3وجود عرض است پم نیاز به موضو دارد فهمان ،ص 66ا.
 -4وجود صففت اسفت پم نیاز به موصفوس دارد فهمو ،2001 ،ب  ،1ص 346؛ ب  ،2ص
72ا.
 -5وجود جکء ماهیت است فهمو ،2001 ،ب  ،2ص 72ا.
ای ویژگیها ذهنیت سفهروردی از وجود را نشفان میدهد .وی با انی نگاهی به وجود،
مفدعفای خود ،یانی ذهنی بودن و عینی نیودن وجود را میرح میشنفد .الیتفه ای مفدعفا در
تحلی وی از ارتیاط خارجی وجود و ماهیت خود را نشان میدهد.

354

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

 -1-4تحلیل سهروردی از تغایر وجود و ماهیت

سففهروردی با تکیه بر اوصففاس مکبور در بند پیشففی راجع به وجود و میانی متافیکیکی و
منیقی پیشفگفته ،در فلسففهورزی خویش دو رویکرد سفلیی و ایجابی نسفیت به مسفاو
فلسففی اتجاذ میشند .رویکرد سفلیی همان نقد فلسففه مشفایی اسفت و رویکرد ایجابی طرح
فلسففۀ اشفرا اسفت .به نظر سفهروردی فالسففۀ مشفا ش فلسففه خود را بر وجود میتنی
سفاختهاند فهمان ،ص 67ا .لذا فهم و ارزیابی فلسففه ایشفان میتنی بر فهم نظرشفان راجع
به وجود اسفت .نکد سفهروردی بسفیاری از مغالیات ریشفه در عدم شفناخت صفحیح اعتیارات
ذهنی و اخذ آنها به عنوان امور عینی و حقیقی دارد فهمو ،2001 ،ب ،1صفص 172، 25
ا .از دیدگاه وی انی مغالیه ای را فالسففففۀ مشفففا دربارة وجود داار شفففدهاند .به باور
سفهروردی ،فالسففۀ مشفا تغایر وجود و ماهیت را عینی دانسفته و قاو بودهاند شه وجود در
خارب بر ماهیت زیادت دارد حال آنکه ای تغایر صفرفاً ذهنی اسفت و تغایر ذهنی مسفتلکم
تغایر عینی نیسفت فهمان ،ص 22ا .به نظر وی ،فالسففۀ مشفا پنداشفتهاند از آنجا شه وجود
و ماهیت در مرتیۀ ذه متغایرند پم در عی هم باید متغایر باشفند و ای همان تسفرّی
احکام مفاهیم ذهنی به امور عینی و خلی ذه و عی است.
نکد سففهروردی الزمۀ تغایر ذهنی ،ذهنی بودن وجود اسففت و الزمۀ تغایر عینی ،عینیت
وجود اسفت .از ای رو ماتقد اسفت فالسففۀ مشفا در وجود شفناسفی داار مغالیه عی و ذه
شدهاند به نحوی شه اعتیارات ذهنی و محموالت عقلی را امور عینی لحاظ شرده و مفاهیم
ذهنی را بر اشففیا عینی حم شردهاند فهمو ،2001،ب  ،1ص 25؛ ب  ،2صففص  72 ، 61؛
شفهرزوری ،1993 ،ص 145ا .به همی خاطر سفهروردی نقدهای ناظر به وجود شفناسفی
فالسففۀ مشفا را در برخی از آثارش در بجش مغالیات منیق میرح میشند فسفهروردی،
 ،2001ب  ،2صفص 64-67ا .لذا سفهروردی دو شار انجام میدهد اثیات مدعای خود یانی
تغایر ذهنی وجود و ماهیت تا به اعتیاریت وجود برسفد و رد مدعای فالسففۀ مشفا یانی رد
تغفایر عینی تفا عینی نیودن وجود را نتیجفه بگیرد .مفدعفای خود را بفا محمول واقع شفففدن
وجود اثیات میشند و مدعای فالسففۀ مشفا را با نشفان دادن ناسفازگاری درونی در فلسففه
آنها رد میشند .نتیجه نهایی اعتیاری بودن وجود است.
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بنابرای سففهروردی در باب وجود یک ادعای ایجابی و یک ادعای سففلیی دارد .در ادعای
ایجابی ،وجود را صفرفاً یک مفهوم ذهنی میداند و در ادعای سفلیی وجود را به عنوان یک
امر عینی و خارجی رد میشند .به عیارت دیگر سهروردی راجع به «وجود» دو نو برهان
اراوه میشند :برهان مسفتقیم در اثیات ذهنی بودن وجود شه همان ادعای ایجابی اسفت و
برهان های غیر مسفتقیم فخلوا در اثیات عینی نیودن وجود شه همان ادعای سفلیی می
باشففد .دو گکارة «وجود مفهوم ذهنی اسففت» و «وجود امر عینی نیسففت» به ترتیب دو
ادعای ایجابی و سلیی سهروردی را تشکی میدهد شه در ای بجش بررسی میشود.
 -1-1-4یدعای یرجابی
ای ادعا شه همان برهان مسفتقیم سفهروردی در اعتیاریت وجود اسفت ،انی اسفت :وجود
به مانی واحد فبه نحو مشفتر مانویا بر مصفادیق متادد مث سفیاهی ،جوهر ،انسفان و...
حم میشود .هر آنچه بر مصادیق متادد حم میشود ،شلی است پم وجود شلی است.
از آنجا شه شلی صففرفا در ذه تحقق دارد وجود به عنوان محمول صففرفا در ذه تحقق
دارد؛ پم وجود یک مفهوم ذهنی است فهمان ،ص 65ا .سهروردی از محمول واقع شدن
وجود ،ذهنی بودن آن را نتیجه میگیرد .میتوان ادعای سهروردی را با بیان منیقی و در
قالب قیاس مرشب مفصول به ای صورت بیان شرد:
الوا وجود محمول است
با هر محمولی شلی است.
با هر شلی مفهوم ذهنی است.
پم وجود مفهوم ذهنی است.
نتیجه اینکه وجود در وعای عی به مثابه یک حقیقت عینی تحقق ندارد ،بلکه صفففرفاً در
سففاحت ذه به عنوان یک مفهوم ذهنی و اعتیاری تقرر دارد .در قضففیۀ «انسففان وجود
دارد» فقی موضففو  ،یانی انسففان در خارب تحقق دارد و محمول ،یانی «وجود» حاصف
فرآیند قضیه سازی است شه در ساحت ذه شک میگیرد.
 -2-1-4مدعای سلبی د با ۀ وجود:
ادعای سففلیی سففهروردی در مورد وجود مجموعهای از براهینی اسففت شه در قالب برهان
خلو در رد عینی و خارجی نیودن وجود میرح میشند .الزمۀ اسففتداللهای سففهروردی
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ای اسفت شه اگر وجود عینی باشفد در ای صفورت ناسفارگاری درونی در نظام فلسففی مشفا
حاصف میشفود .توضفیح اینکه سفهروردی دو اصف مفروض در فلسففۀ مشفا ،یانی امتنا
تسلس و اشترا مانوی مفهوم وجود را میرح میشند و ماتقد است اگر وجود در خارب
به عنوان امر زاود بر ماهیفت تحقق داشفففتفه باشفففد آنگاه باید عینیت داشفففته باشفففد در
ای صففورت دو اصفف مفروض مکبور نقض میشففوند .در نتیجه شففاهد ناسففازگاری ،یانی
پذیرش و عدم پذیرش تسفلسف و اشفترا مانوی وجود و تناقض در نظام فلسففی مشفا
خواهیم بود در حالیشه فالسففۀ مشفا هم مفهوم وجود را مشفتر مانوی میدانند و هم
تسفلسف را باط میدانند پم وجود نمیتواند در خارب به عنوان امر عینی تحقق داشفته
باشد.
سفهروردی اسفتداللهای متاددی در قالب برهان خلو بر خارجی نیودن وجود اقامه شرده
اسفففت فهمو ،2001 ،ب  ،1صفففص  ،343-345 ، 22-24ب  ،2ص 65-67ا مفا حصففف
اسففتداللها انی اسففت :اگر وجود در خارب زاود بر ماهیت باشففد آنگاه الزم می آید -1
وجود محمول نیاشفد؛  -2سفلسفله نامتناهی از وجود داشفته باشفیمفتسفلسف ا؛  -3وجود
مشتر لفظی باشد؛  -4تناقض پیش آید .توالی باطلۀ فالمقدم مثلها.
تالزم بی زیادت عینی وجود و محمول واقع نشففدن انی اسففت شه اگر زیادت وجود بر
ماهیت عینی باشد باید به عنوان امر عینی ،متای باشد .متای بر غیر قاب حم نیست.
در نتیجه وجود بر غیر حم نمیشفود .حال آنکه وجود محمول اسفت فهمو ،2001 ،ب ،2
ص 64ا.
همچنی در توضففیح تالزم بی زیادت عینی وجود و اشففترا لفظی وجود میتوان گفت
الزمفۀ زیفادت خفارجی وجود بر مفاهیفت ،عینیفت آن در جهفان خفارب اسفففت .از آنجفا شفه امور
عینی همان جواهر و اعراضفند در ای صفورت وجود یا عرض اسفت یا جوهر .اگر عرض باشفد
بنا به اینکه وجود هر ماهیتی به مانای همان ماهیت اسفت .پم وجود صفرفاً به مانای آن
عرض اسفففت .در نتیجفه بفه مانی واحفد بر جوهر و عرض حمف نمیشفففود و ای همفان
اشفففترا لفظی اسفففت فهمفان ،ص 64ا .در ای نگفاه وجود بفه عنوان محمول بفه مانفای
موضففو بوده و وجود هر ماهیتی همان خود ماهیت اسففت .بنابرای وجود هر شففی ،عی
ذات همان شفی اسفت« .انسفان موجود اسفت» مترادس «انسفان انسفان اسفت» و «موجود

بررسی انتقادی دیدگاه سهروردی دربارة «وجود»

357

موجود اسففت» می باشففد ف شففهروزری ،1993 ،ص 180ا .در نتیجه از آنجا شه ماهیات
متجالفند وجود نیک متجالو است.
درتالزم بی زیادت عینی وجود با تسففلسفف باید گفت اگر وجود در خارب عرض نیاشففد،
بلکه جوهر باشفد از دو حال خارب نیسفت یا خود ،جوهر مسفتق اسفت و یا حاصف برای
فقاوم بها جوهر باشفففد الزمۀ حالت اول اشفففترا لفظی وجود اسفففت و الزمۀ حالت دوم
تسفلسف اسفت اون حصفول همان وجود اسفت و نق شالم در وجود دوم و تکرار در تحقق
وجودات ،شه به تسفلسف منجر میشفود فسفهروردی ،2001 ،ب  ،2ص 64-65ا .اگر عرض
و جوهر نیاشفد ،بلکه خود وجود باشفد در اینصفورت حم وجود بر خودش به مانای نفم
الوجود خواهد بود و بر غیر به مانای شفی له الوجود حم میشفود شه دوباره با اشفترا
لفظی وجود مواجه می شویم فهمان ،ص 65ا.
نهایتاً باید گفت اگر وجود در خارب زاود بر ماهیت باشفد نظر به عروض آن بر ماهیت ،باید
ماروض قی از عارض تحقق داشففته باشففد و ای به تقدم شففی بر نفم و تناقض منجر
میشود ف همو ،2001 ،ب  ،1ص  ،34ب 66 ،2ا.
نتیجه نهایی اینکه وجود محمول اسفت ،مشفتر مانوی اسفت و تسفلسف و تناقض باط
است .پم وجود نمیتواند در جهان خارب به عنوان امر عینی زاود بر ماهیت باشد.
شاید بتوان ادعای سلیی سهروردی را انی خالصه شرد:
 -1واقایتی هست.
 -2ای واقایت یا بسیی است یا مرشب.
 -3بسیی یا وجود است یا ماهیت.
 -4اگر وجود باشد یا عرض است یا جوهر یا خود وجود.
 -5اگر عرض باشد به مانی آن عرض بوده و اشترا لفظی وجود پیش میآید و باط .
 -6اگر جوهر باشد اشترا لفظی و تسلس پیش میآید و باط .
 -7اگر وجود باشد در اینصورت اشترا لفظی الزم میآید و باط .
 -8اگر واقایت مرشب باشد باز اشکاالت بندهای  5و 6و 7پیش می آید.
پم واقایت بسیی ،ماهیت است و زیادت وجود بر ماهیت در خارب مانا ندارد.
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 -5بررسی و نقد مدعای سهروردی

سفهروردی در ششفو مینای فلسففۀ مشفا موفق بوده اسفت .اما در فهم و نهایتاً در ارزیابی و
نقد آن ناموفق بود .سفهروردی در فهم وجود با اشفکال مینایی مواجه اسفت .ای سفوء فهم،
سفهروردی را در توضفیح رابیۀ وجود با ماهیت نیک به سفمت نتای نادرسفت مث اعتیاریت
وجود سفو داده اسفت .از ای رو باید گفت برغم اینکه سفهروردی مغالیاتی را به فالسففۀ
مشفا نسفیت میدهد خود داار مغالیاتی شفده است .میتوان با رجو به نظام فلسفی مشا،
نظر سفففهروردی دربفارة وجود و همچنی رابیفۀ وجود بفا مفاهیفت را از حیفج زبفانی ،مارفت
شناختی و هستی شناختی بررسی و نقد شرد.
 -1-5اشکاالت ناظر به تصور سهروردی از وجود

میتوان گفت سهروردی در فهم و توصیو وجود با اشکال مارفت شناختی مواجه
میشود شه خود ای اشکال به لاکش زبانی منجر میشود.
 -1-1-5یشکال مق ف .شناختی
اولی نقد ای اسفت شه سفهروردی اسفاسفاً به لحاظ مارفتی تصفور صفحیحی از وجود ندارد.
همان طوریکه گفته شفد سفهروردی وجود را صفرفاً مفهوم ذهنی میداند .ذهنی دانسفت
وجود همان تقلی و فرو شاسفففت یک حقیقت عقلی و متافیکیکی به یک مفهوم ذهنی و
منیقی اسفت .وجود در فلسففۀ اب سفینا نه امر ذهنی و روانشفناختی اسفت و نه امر عینیِ
محسوس ،بلکه امر عینیِ نامحسوس و به عیارت دیگر ،حقیقتی متافیکیکی و ماقول است
شه با اسفتمداد از عق ششفو میشفود .فالسففۀ مشفا تصفریحاً و تلویحاً وجود را به مثابه
حقیقت عقلی میرح شرده و جایگاه مفهومی و مصففداقی آن را از حیج وجود شففناختی و
مارففت شفففنفاختی بیفان میشننفد و از ای منظر بفه ارتیفاط آن بفا مفاهیفت میپردازنفد فاب
سفینا1984 ،الو ،صفص 354 ، 29-30؛  ،1996ب  ،3ص 66ا .لذا باید گفت در فلسففۀ
مشفا وجود دو وجهی اسفت ،یانی وجود عالوه بر اینکه مفهوم ذهنی اسفت ،از یک حقیقت
عقلی نیک بهره مند اسففت ..وجود به عنوان یک حقیقت عقلی در مقاب مفهوم ذهنی قرار
دارد به نحوی شه میتوان از ای حیج آن را عینی دانسفت .در واقع وجود از آن حیج شه
اعرس مفاهیم ،اقدم مفاهیم و اعم مفاهیم اسففت جکء مفاهیم ذهنی بوده و میدأ تصففوری
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سفایر مفاهیم اسفت فاب سفینا1984 ،الو ،ص 29-30؛ همو ،2000 ،ص 496ا .از طرس
دیگر ای مفهوم صفرس سفاخته ذه نیسفت ،بلکه از مصفدا خارجی اخذ شفده اسفت ،یانی
وجود عالوه بر مفهوم ذهنی ،مصفدا داشفته اسفت .ولی ای مصفدا محسفوس نیسفت ،بلکه
ماقول بوده و با عروض آن بر ماهیت ،موجود تحقق می یابد .اما سفهروردی به دلی عدم
تصفور صفحیح از وجود و تحلی فیکیکی رابیۀ وجود و ماهیت و رسفیدن به لوازم نادرسفت
آن ،وجود را صفرفاً به مفهوم ذهنی تقلی داده اسفت و نتوانسفته اسفت به حقیقت ماقول
وجود دست یابد.
 -2-1-5یشکال زبانی
همان طوریشه گذشت سهروردی در توصیو وجود از زبان فیکیکی استفاده میشند .روش
است شه وجود به عنوان موضو متافیکیک مشا ،دایر مدار تمام مساو متافیکیکی است .از
ای رو استامال ادبیات فیکیکی دربارة وجود به عنوان مفهوم متافیکیکی ،ضم اینکه
مغالیۀ فیکیک با متافیکیک را به دنیال میآورد به تحریو تمام متافیکیکِ میتنی بر وجود
نیک منجر میشود.
 -2-5اشکاالت ناظر به تحلیل سهروردی از رابطة وجود با ماهیت

عدم تصور صحیح از وجود به تصدیقات نادرست منجر شده است .به عیارت دیگر خلی
مارفت شناختی ،خلیهای متادد هستی شناختی را به همراه داشته است .میتوان گفت
سهروردی در تحلی رابیۀ وجود و ماهیت اشکاالت زبانی ،مارفتی و هستی شناختی دارد
شه در ذی به آنها اشاره میشود.
 -1-2-5یشکاال مق ف .شناختی
خلی اعتیارات ماهیت ،خلی عق و ذه و خلی ماقوالت از جمله مغالیات مارفت
شناختی سهروردی در توضیح و تحلی رابیۀ وجود و ماهیت است شه در ادامه می آید
 -1-1-2-5خلط یعتبا ی ماهیا
از جمله مغالیات دیگر سهروردی خلی بی حیثیات و اعتیارات ماهیت است .وی در
توضیح ارتیاط بی وجود و ماهیت ،تحقق قیلی ماهیت را از پیش مفروض میگیرد حال
آنکه در فلسفۀ مشا ماروض وجود ماهیت م حیج هی هی است .لذا به نظر میرسد
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سهروردی بی ماهیت م حیج هی هی و ماهیت بشرط شی خلی شرده است .به عیارت
دیگر بی مقسم یا همان البشرط مقسمی و قسم ،یانی بشرط شی داار خلی شده است.
ماهیت م حیج هی هی به عنوان ماروض وجود نه شلی است و نه جکوی و نه عام است
و نه خاص و نه هیچ ایک دیگری جک خودش .لذا در وعای ذه تقرر ندارد .زیرا آنچه در
ذه است به صفاتی از قیی شلی و عمومیت و ...متصو می شود ،در خارب نیک تحقق
ندارد اون امر خارجی موصوس به فردیت و جکویت و ...است ،بلکه باید گفت ماهیت م
حیج هی هی حاص اعتیار عق است .عدم تصویر صحیح از اعتیارات ماهیت منجر به
انی مغالیهای شده است.
 -2-1-2-5خلط عقد و ذهن
از دیگر مغالیاتی شه به طور شلی فلسففففۀ اسفففالمی از آن رن می برد ،خلی بی عق و
ذه اسفت .روشف اسفت شه نکد فالسففۀ مسفلمان دو دسفته مجرد داریم دسفته اول همان
وجودات مجرد یانی واجب ،عق و نفم اسففت و دسففته دوم مفاهیم مجردند شه حاصف
تجرید عق می باشففند مث جوهر ،علت ،وجود و ...شه ماقوالت ثانی فلسفففی نامیده می
شفوند .میتوان دسفته اول را حقاوق عقلی و دسفته دوم را مفاهیم عقلی نامید .هر دو دسفته
حاصف فاالیت عق اسفت .ای دو گروه از مجردات نه ذهنی صفرفند و نه عینی صفرس .بی
شفک از حیج هسفتی شفناختی مجردات ذهنی صفرس نیسفتند و در عی حال فیکیکی و
عینی محسفوس هم نیسفتند ،بلکه متافیریکی و عینی نامحسفوس هسفتند شه به مدد عق
ششفو می شفوند .همچنی ماقوالت ثانی فلسففی نه فیکیکیاند و نه صفرس ذهنی ،بلکه با
تکیه بر فرآیند تجرید و تقشفیر عق شه مایوس به جهان خارب اسفت ،به دسفت میآیند.
سففهروردی هر آنچه عینی نیسففت را ذهنی پنداشففته اسففت حال آنکه مفاهیم فلسفففی از
جمله وجود ،هر اند عینی محسففوس نیسففتند .اما ماقول و عینی نامحسففوسففند و از
حقیقت عقلی ،مفهوم ذهنی را به دسفففت میآوریم .لذا میتوان گفت مفاهیم فلسففففی از
حیفج ذهنی ماقولاند و از حیج عینی حقیقت عقلیاند .در واقع در شنار دو مرتیۀ عی و
ذه  ،مرتیۀ عق نیک داریم شه سهروردی غاف از آن است.
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 -3-1-2-5خلط مققوال
از دیگر مغالیاتی شه میتوان در فهم سففهروردی از نظریه فالسفففۀ مشففا در مورد وجود
یافت ،خلی ماقوالت اسفت .همانطوریشه گفته شفد هر اند تقسفیم بندی ماقوالت در
دورههای باد میرح شفد .ولی از بررسفی آثار حکمای مشفا روشف میشفود شه وجود نکد
آنها ماقول ثانی فلسففی اسفت فهمو1984 ،الو ،ص 10؛ همو1984 ،ب ،ص 140-139؛
همو ،2012 ،ص 502ا .بفه نظر میرسفففد نکد سفففهروردی نظر بفه ای شفه مراتفب واقایفت
منحصففر در دو مرتیۀ عی و ذه اسففت ،ماقوالت به دسففته اولی و ثانی منیقی تقسففیم
میشفود .با ای مینا و میالیی شه وی در توصفیو وجود و توضفیح ارتیاطش با ماهیت اراوه
میدهد ،بیانگر ای اسففت شه وی مرتیۀ تحقق وجود را صففرفاً در ذه میداند .در فهم و
تحلی سفهروردی ،وجود در نظام فلسففی مشفا ماقول اولی اسفت و از آنجا شه الزمۀ آن
تسففلسف  ،اشففترا لفظی وجود و ...اسففت باید بگوویم وجود صففرفاً به عنوان ماقول ثانی
منیقی در ذه تقرر دارد .در رد ای ادعای سهروردی باید گفت شه وجود در فلسفۀ مشا
به مانند سفایر مفاهیم فلسففی ماقول ثانی فلسففی اسفت .لذا آنچه سفهروردی فهمیده اسفت
منظور مشفا نیوده اسفت .به بیان دیگر سفهروردی بی ماقول اولی نیودن وجود و ماقول
ثانی منیقی بودن آن تالزم برقرار میشند .ولی انی اسففتلکامی نادرسففت اسففت امری
میتوان د نه ماقول اولی باشفد و نه ماقول ثانی منیقی بلکه ماقول ثانی فلسففی باشفد .ای
سفوء فهم سفهروردی نه تنها تحریو فلسففۀ مشفا بود ،بلکه تاریخ فلسففه را دربارة وجود
تغییر داد.
 -2-2-5یشکاال هستی شناختی
سهروردی عالوه بر اشکاالت مارفت شناختی ،داار مغالیات هستی شناختی از جمله
مقوالتی ساخت امر فرا مقوالتی ،خلی عرض با عرضی و بی توجهی به انوا تمایک های
بی وجود و ماهیت شده است.
 -1-2-2-5فهم سه و دی یز وجود د چا چوب مقوال
سفهروردی اندی جا گفته اسفت شه اگر وجود در خارب باشفد آنگاه جوهر نیسفت ،بلکه
عرض اسفت .وی با «عرض» دانسفت «وجود» با دو اشفکال مواجه میشود .اول اینکه وجود
را در ذیف مقوالت قرار میدهفد دوم اینکفه بی عرض بفا عرضفففی خلی میشنفد .نظر بفه
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اشففکال اول میتوان گفت فهم وجود در ااراوب مقوالت ،سففوء فهم بنیادی اسففت ،به
عیارت دیگر اندراب وجود در ذی مقوالت همان تفسفیر ماهوی از وجود اسفت شه از خلی
احکام وجود با احکام ماهیت ناشفی میشفود .اب سفینا با تمایک بی وجود و ماهیت ،ت شید
میشند شه احکام وجود غیر از احکام ماهیت اسفت فاب سفینا ،2012 ،ص 261ا .اسفاسفاً
نکد اب سینا وجود امری فرا مقوالتی است.
 -2-2-2-5خلط ع ض با ع ضی
از دیگر مغالیات سفهروردی در فهم وجود به مثابۀ عرض ،خلی عرض با عرضفی اسفت .اب
سفینا در جای جای آثارش به ارتیاط میان وجود و ماهیت و عرضفی بودن وجود نسفیت به
ماهیت اشففاره میشند .اینکه «وجود عرضففی اسففت» غیر از ای اسففت شه «وجود عرض
اسفت» فهمو ،1996 ،ب ،1صفص 92 ، 57-58؛ همو ،2000 ،ص 12؛ همو1984 ،ب ،ص
30ا .وجود خارب از حقاوق ماهیات و از لوازم فعرضفی الزما آنها اسفت فهمو ،2012 ،صفص
77 ، 72؛ همو275 ،1992 ،ا و الزم و غیر الزم هر دو عرضفففیانفد فهمو1984 ،ب ،ص
30ا .برخالس عیارات صفریح اب سفینا ،سفهروردی با خلی بی عرض و عرضفی و در نتیجه
تحلی وجود به عنوان «عرض» به توالی نادرسفتی همچون ذهنی بودن و اعتیاریت وجود
دسفت مییابد .توضفیح اینکه به نظر سفهروردی اگر وجود در خارب تحقق داشفته باشفد نظر
به اینکه قاوم به ماهیت اسفت پم جوهر نیسفت ،بلکه عرض اسفت فدر حالیشه نکد فالسففۀ
مشفا وجود در عی حال شه خارجی اسفت ،عرضفیِ ماهیت اسفتا الزمۀ عرض بودن ،توالی
فاسففده از جمله تقدم شففی بر نفم و اسففتحاله ت خر مح از حال و ...میباشففد اون ای
توالی باطلند پم وجود نمیتواند عرض باشفد .در نتیجه نمیتواند در خارب تحقق داشفته
باشد .لذا میتوان گفت ذهنی بودن وجود میتنی بر مغالیه عرض و عرضی است.
 -3-2-2-5خلط ینویع تمارز بین وجود و ماهی.
از جمله مواردی شه سفهروردی داار مغالیه شفده اسفت عدم تفکیک بی انوا تمایک بی
وجود و ماهیت اسفت .ت م در انوا تمایک ضفم اینکه مانع مغالیات میشفود در فهم فر
بی عقف و ذه و مغفالیفات نفاشفففی از خلی آنهفا میتوانفد شمفک وافری داشفففتفه بفاشفففد.
مشفهورتری تمایکات ،سفه تمایک ذهنی ،عینی/فیکیکی و عقلی /متافیکیکی اسفت .منظور از
تمایک ذهنی شه به آن تمایک مفهومی و منیقی نیک گفته میشففود ،ای اسففت شه عق با
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تحلی شففی خارجی به دو مؤلفه وجود و ماهیت در مرتیۀ ذه  ،وجود را بر ماهیت حم
و یا ماهیت را به وجود متصو می سازد .در ای تمایک شی خارجی امر یکهاراه و بسییی
اسفت شه صفحیت از تمایک یا ترشیب از وجود و ماهیت در آن شفی در جهان خارب از ذه
شامالً بی مانا اسفت .مشفجصفه اصفلی ای نو تمایک ای اسفت شه شامال ًوابسفته به ذه می
بفاشفففد؛ طوریشفه اگر ذه و همچنی تحلیف عقلی نیفاشفففد نمیتوان از ای نو تمفایک
صفحیت شرد ،یانی تا فاع شفناسایی هست ای نو تمایک را میتوان در شی خارجی قاو
شفد ولی با عدم فاع شفناسفا ای نو تمایک نیک از بی می رود ف Copleston, 1963, pp
97-98ا .در مقفابف تمفایک ذهنی ،تمفایک طییای میرح میشفففود .در تمفایک طییای میتوان
بی وجود و مفاهیفت شفففی خفارجی در جهفان خفارب نفه تنهفا تمفایک بلکفه جفدایی برقرار شرد
فTaylor, 1967, Vol.5, p 549ا یانی میتوان در جهفان خفارب وجود یفک شفففی را از
ماهیت آن جدا شرد .در ای دیدگاه وجود و ماهیت دو شفی هسفتند و ای نو تمایک هیچ
وابسفتگی بر ذه فاع شفناسفا ندارد فGlanville, 1967, pp 908-9110ا .اسفتفاده از زبان
شفی در توضفیح رابیۀ وجود و ماهیت در فلسففه قرون وسفیی به لی رومی نسفیت داده
شففده اسففت .اما تمایک سففومی شه مورد غفلت واقع شففده اسففت تمایک عقلی یا متافیکیکی
اسفت .ای نو تمایک نه صفرفاً ذهنی اسفت و نه صفرفاً عینی اسفت بلکه در هر دو مرتیۀ ذه
و عی میرح میشفففود .بفه عیفارت دیگر در ای نو تمفایک ،وجود و مفاهیفت یفک موجود
خفارجی نفه عی همنفد همفانطوریشفه در تمفایک ذهنی می بینیم و نفه مفاننفد تمفایک طییای
شامال ًاز هم جدا و به مثابه شفی هسفتند ،بلکه وجود و ماهیت دو اصف هسفتی شفناختی و
دو حیثیفت مفابافد الیییای موجودنفد شفه هویفت ممکنفات را تشفففکیف می دهنفد .ای نو
تمایک صفرفاً وابسفته به ذه فاع شفناسفا نیسفت و شامال ًمسفتق از ذه می باشفد فاع
شففناسففا اعم از اینکه باشففد یا نیاشففد ،موجود خارجی ای دو حیج و دو اصفف هسففتی
شفناختی و ماباد الیییای را دارد ف Copleston, Ibid: 98; Glanville: Ibid; Taylore:
Ibidا .در واقع ای نو تمایک همان طوریکه از عنوانش مشجص است ،محصول خلق ذه
نیست بلکه ناشی از ششو عق از موجودات عینی و خارجی است.
تدقیق در نظر سهروردی و بیانات وی راجع به وجود و رابیهاش با ماهیت ،روش میشند
شه وی نظریۀ مشفا را در ااراوب تمایک فیکیکی فهمیده اسفت و بی تمایک ماباد الیییای
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و طییای خلی شرده اسفففت .ت م در نظر مشفففا دربارة ماهیت م حیج هی هی و نحوه
عروض وجود بر ماهیفت و همچنی ادبیفات به شار رفتفه ،حاشی از تمفایک متافیکیکی وجود و
ماهیت است ،یانی بر ای باورند شه وجود و ماهیت دو حیثیت و دو باد یا دو اص وجود
شفناختی یک موجودند نه اینکه دو شفی از هم مجکا بوده طوریکه قی از عروض وجود بر
ماهیت ،ماهیت خود موجود باشد .تمام استداللهای سهروردی در اعتیاریت وجود میتنی
بر خلی ای دو دسفته تمایک اسفت .در حقیقت سفهروردی با ای فرض شه نکد فالسففۀ مشفا
تمایک بی وجود و ماهیت طییای اسفت به اشفکاالت ناشفی از ای تمایک پرداخته و نهایتا به
ای نتیجه رسفیده اسفت شه تمایک صفرفاً میتواند ذهنی باشفد و وجود تنها در مرتیۀ ذه
تحقق دارد.
 -3-2-5یشکال زبان شناختی
سفففهروردی برغم اینکفه هشفففدار میدهفد افه بسفففا در روز قیفامفت از هر هکار نفری شفه
برانگیجته میشففوند ،بجاطر غفلت از ماانی و تیاه سففاخت میانی ،نهصففد و نود و نه نفر
ششفته شفدگان عیاراتند فسفهروردی ،2001 ،ب  ،4ص 102ا ،خود با ای مشفک مواجه
میشفود .در واقع سفهروردی شه فالسففۀ مشفا را به مغالیه متهم سفاخته اسفت ،خود داار
مغالیه شفده اسفت .وی در بحج از وجود و ماهیت از زبان شفیلیت و جکویت اسفتفاده شرده
اسفففت ،یانی وجود و ماهیت را شفففی /ماقول اولی فرض شرده اسفففت و آنگاه به نقد آن
پرداخته اسففت .اصففیالحاتی شه برای توضففیح ارتیاط بی وجود و ماهیت به شار می برد
شامالً متفاوت با اصففیالحات حکمای مشففا اسففت .به بیان دیگر سففهروردی برای توضففیح
نظریفه متفافیریکی از زبفان فیکیکی اسفففتففاده میشنفد .بفه همی خفاطر فهم وی از زیفادت
وجود بر ماهیت متفاوت با نظر فالسففۀ مشفا اسفت .مقیول فسفهروردی ، 2001،ب  ،1ص
23ا ،اضففافه فهمان ،ص 24ا ،الحا ف همان،صففص 347 ، 344-345ا ،ضففمیمه فهمو،
 ،2001ب  ،2ص 66ا ،جکویت ف همان ،ص 72ا و ...از جمله والگانی اسفت شه سفهروردی
برای توضفیح رابیۀ وجود و ماهیت به شار برده اسفت .اما فالسففۀ مشفا از جمله فارابی و اب
سفففینفا بفا عیفارات دقیقتر رابیفۀ وجود و مفاهیفت را توضفففیح می دهنفد و در واقع از زبفان
فلسفی استفاده میشنند .فارابی در توصیو رابیۀ میان ای دو ،شلمات «عارض» و «الزم»
یا «مالزم» را بکفار می برد ففارابی ،1992،ص 42؛ همو ،2002 ،ص 51-52ا .اب سفففینفا
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نیک با انی ادبیاتی از وجود و رابیه اش با ماهیت صحیت میشند .او برای توضیح ارتیاط
میفان وجود و مفاهیفت از اصفففیالحفاتی مثف «غیرمقوم»« ،عفارض»« ،الزم»« ،الزم عفام»
اسففتفاده شرده و به تحلی مفهومی آنها میپردازد فاب سففینا1984،الو ،ص  13به باد ؛
همو1984 ،ب ،صفص 185 ، 70، 28-32ا .اب سفینا میخواهد بگوید ماهیت نسفیت به
وجود و عدم الاقتضفاسفت .لذا وجود عارض و طاری ماهیت اسفت نه اینکه به آن ملحق یا
ضفمیمه شفود .تفاوت والة «ضفمیمه» با والة «عروض» تفاوت فیکیک با متافیکیک اسفت.
اب سفینا با تفی به ای مسفلله ،اسفاسفاً انی والهای را در توضفیح ارتیاط وجود و ماهیت
استامال نمیشند.
نتیجهگیری

سهروردی با مغالیی انگاشت نظریۀ فالسفۀ مشا دربارة وجود و رابیهاش با ماهیت به رد
نظر آنها میپردازد .وی در ششو میانی فلسفۀ مشا موفق بود .ولی در ارزیابی و نقد آن
داار مغالیاتی شده است .باید گفت هستی شناسی سهروردی در مارفت شناسی وی
ت ثیر گذاشته است .از حیج هستی شناسی قاو به هستی شناسی ماهوی بود و مت واقع
را مجموعهای از ماهیات متحققه می پنداشت .ای مینای هستی شناختی ،باعج میشود
وی در مارفت شناسیِ وجود و بالییع در توضیح و تحلی رابیۀ وجود با ماهیت داار سوء
فهم هایی بشود .در حقیقت سهروردی ابتدا فهم نادرستی از نظر فالسفۀ مشا دربارة وجود
را میرح و سهم آن فهم نادرست را رد شرده است .به نظر سهروردی عینیت وجود مستلکم
تسلس و اشترا لفظی وجود است .لذا وجود صرفاً مفهوم ذهنی است .در ارزیابی نظر
سهروردی روش شد شه وی در مواجهه با نظر فالسفۀ مشا داار لغکشهای زبانی ،مارفت
شناختی و متافیکیکی شده است .از حیج تصوری و مارفتی در فهم وجود مشکالتی داشت
و با به شار بردن ادبیات متفاوت و زبان فیکیکی ،مقوله متافیکیکی وجود را از مسیر اصلی
خود تحریو شرده است و وجود به عنوان حقیقت عقلی و ماقول ثانی فلسفی را به امر
ذهنی و ماقول ثانی منیقی تقلی میدهد .حال آنکه در نکد فیلسوفانی اون اب سینا
وجود دو وجهی است ،یانی وجود عالوه بر اینکه مفهوم ذهنی است ،از یک حقیقت عقلی
نیک بهره مند است .وجود به عنوان یک حقیقت عقلی در مقاب مفهوم ذهنی قرار دارد به
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نحوی شه میتوان از ای حیج آن را عینی دانست .سهروردی ،همچنی به دلی سوء فهم
دربارة وجود ،در تحلی رابیۀ آن با ماهیت با مغالیات متاددی مواجه میشود .از حیج
زبانی ،در توصیو رابیۀ وجود با ماهیت از زبان فیکیکی استفاده میشند و از حیج مارفت
شناختی داار خلی اعتیارات ماهیت ،عق و ذه و ماقوالت ثانی فلسفی با ثانی منیقی
میشود و به لحاظ هستی شناختی و متافیکیکی انوا تمایک بی وجود و ماهیت و عرض با
عرضی را نادیده گرفته و وجود را در ااراوب مقوالت تفسیر میشند .لذا باید گفت
سهروردی شه فالسفۀ مشا را به مغالیه عی و ذه متهم میشند خود داار مغالیات
عدیدهای شده است.
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معرفی نویسنده

 استادیار فلسفه و شالم اسالمی در دانشگاه.سه یب کقیق
1380  مقیع شارشناسی را در سال.شهید مدنی آذربایجان است
در رشته فلسفه و حکمت اسالمی از دانشگاه بی المللی امام
خمینیفرها اخذ شرده و مقاطع شارشناسی ارشد و دشتری را به
 در رشتۀ فلسفه و شالم1387  و1383 ترتیب در سالهای
 از.اسالمی در دانشگاه تربیت مدرس تهران به پایان برده است
 به عنوان عضو هیلت علمی در گروه فلسفه و حکمت1387 سال
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،اسالمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرو به شار شرده و دروسی از جمله حکمت مشا
 در مقاطع شارشناسی... شالم اسالمی و، منیق ارسیویی،حکمت اشرا و حکمت متاالیه
 فلسفه اشرا و، از ایشان مقاالت متاددی در حوزة فلسفۀ مشا.تا دشتری تدریم میشند
.فلسفۀ متاالیه در نشریات علمی و پژوهشی ااپ شده است
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